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Voorlopige transcriptie 

Mijnheere, 

Ick en wil van ‘tgeene ick laetst aen U.E. geschreven hebbe verder 
niet vermanen dan dat U.E. mij houde als gerust ende gecontenteert. 
Bij deesen sal U.E. gelieffven te verstaen dat ick ende de heer mr. 
Montens bij Zijne Ex[cellent]ie gecommiteert geweest zijnde op de 
vercoepinge van de thienden van Leerdam ende Iselsteyn, wij Zijne 
Ex[cellent]ie bij deesen adverteeren bij onsse weedervaeren. Item 
dat wij hijer weesende, ontffangen hebben seeckere 
remonstran[tiën] ons overgegeven vanweghen de classe van Buren, 
Leerdam ende Iselsteyn noopende de Synodale Vergaderinge van 
den aenstaende jaere 1626; te weeten off Zijne Ex[cellent]ie begeert 
dat deselve gehouden sal werden bij eene van zijne voors[ijden] drie 
steden, ende indien jae, in welck van deselve drie steden. Wij 
hebben Zijne Ex[cellent]ie daerop gedient van onsse advijs, ende de 
gelegentheyt vereyschte daerop metten eersten geresolveert ende 
deselve resolutie bij brenger deeses aen den predicant der stede van 
Iselsteyn overgesonden te werden, waerinne ick ende de 
voors[ijden] heere Montens bidden dat U.E. gelieffve te doen alle 
moogelicke devoir, alsoo de saecke geenen uutstel ende can lijden. 
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Ende wij souden den heeren van de voors[ijden] classe seer ongaern 
oersaecke geven van eenich misnougen.  

Verder schrijven wij oock aen Zijne Ex[cellent]ie dat de procur[eur] 
Boot, in Den  Hage geweest zijnde, procur[eur] van hooch loff. 
mem[orie] Zijne Ex[cellenc]ie , deser weeck overleden is ende 
recommanderen in zijne plaetse den procur[eur] Cornelis Lucq, die 
een out ende wel ervaren procur[eur] is, bij den welcken wij meenen 
dat Zijne Exc[cellentie] wel ende getrouwelick gedient sal weesen. 
Bidden U.E. daeraen de goede hant te willen houden ende te 
gelooven dat ick ben gelijck ick staet maecke altijt te 
blijffven,mijnheere, U.E.’s dienstwilligen in alles, 

Er[ik] Dimmer 

Met haest uut Iselsteyn, den X1Xen july 1625   

[Adressering:] Aen Mijnheere, mijnheere Constantijn Hugens, 
secretaris van Sijne Exc[ellentie] 
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